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DISCIPLINA É AMOR 

Provérbios 3. 11-12 
 

1. Leitura: Salmo 150 

2. Cântico: Gênesis – Projeto sola 

IBSPLAY: https://youtu.be/9vwQfxnLFgg 

3. Confissão/Gratidão: Santo Deus, nos corrija em amor. Nos corrija para 

andarmos em conformidade contigo e para testemunharmos o teu reino. Nos 

abençoe a vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 

4. Leia Provérbios 3. 11-12: A disciplina é uma demonstração amorosa que 

deve perdurar toda a nossa vida. Todas as vezes em que não cumprirmos com 

nossas obrigações diante de Deus, Ele, que é amoroso, nos corrigirá. 

Em nossos dias há uma visão equivocada da disciplina. Alguns pensam que ela 

nunca deveria fazer parte da vida de um filho de Deus, mas estão enganados 

pois a disciplina, inclusive, é uma das marcas de uma igreja verdadeira. 

No caso do texto de provérbios, essa disciplina pode ser verbal ou física. 

Contudo, o princípio é que o livramento da insensatez se dá por meio da vara 

(Pv 22.15; 23.13). 

Em termos instrutivos, a punição do Senhor, que pode assumir a forma de um 

sofrimento ou privação, visa restaurar o aflito à conduta apropriada (Dt 11.3). 

Temos até aqui a disciplina em contexto positivo e não negativo. A disciplina ou 

correção é a maneira mais sincera de buscar alinhar o coração que busca se 

desviar da justiça. 

Por outro lado, um pai que castiga um filho inocente não é amoroso nem bom. 

Alguns pais se movem pelos extremos; quando não são aqueles que desprezam 

a vara, são aqueles que a usam de forma desordenada. 

Entretanto, a grande verdade presente é que nós, como filhos de Deus, seremos 

corrigidos e disciplinados a fim de que sejamos restaurados. A disciplina é a 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_117_1-2/
https://youtu.be/9vwQfxnLFgg
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manifestação do amor que visa nos salvar da morte. A dor menor a fim de evitar 

uma do maior. 

Aplicação para devoção pessoal/familiar 

a) O Senhor como educador é representando como um Pai. Como um pai 

amoroso Ele deseja que seus filhos andem em retidão e para isso aplica a 

correção (Hb 12.6). Estamos dispostos a sermos corrigidos por meio da 

disciplina amorosa de Deus? 

b) Como a disciplina tem se feito presente no seu lar. Lembrando que não se 

trata de grosseria ou síndrome de autoritarismo. Antes a discipulado é um ato 

amoroso que visa a restauração e a reconciliação. Como isso se evidencia nos 

seus relacionamentos? 

c) Você tem recebido de coração as correções do Senhor ou tem se munido de 

argumentos para livrar sua consciência. Não fuja da disciplina do Senhor, ela é 

uma demonstração rara de amor nesses tempos difíceis de bajulação barata. 

6. ORE MISSÃO - QUÊNIA: Em diversas regiões, cristãos são proibidos de ter 

acesso a recursos comunitários. Ore para que essa situação mude e eles tenham 

os mesmos direitos dos demais moradores. Cristãos são agredidos e presos ao 

recusarem renunciar a Cristo. Peça ao Senhor que eles se mantenham fiéis e 

firmados em Jesus. Muitas comunidades cristãs são alvo de ataques do Al-

Shabaab. Interceda para que os membros do grupo sejam alcançados pelo amor 

de Deus e abandonem a vida que levam. 

 


